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QUYẾT ĐỊNH 

Công bố Hệ thống các quy trình quản lý chất lượng  

phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 
 

  

 

GIÁM ĐỐC SỞ NGOẠI VỤ 
 

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN  

ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính 

nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ trưởng 

Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-

TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt 

động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019 của Bộ Khoa học 

và Công nghệ về việc công bố Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo 

tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ 

thống hành chính nhà nước tại địa phương;  

Căn cứ Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND tỉnh 

Ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, 

công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết  định số 11/2016/QĐ-UBND  ngày 17 tháng 02 năm 2016  

của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn; Quyết định 11/2020/QĐ-UBND ngày 

02 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định sửa đổi, bổ sung điểm a 

khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều 3 Quyết  định số 11/2016/QĐ-UBND  ngày 17 

tháng 02 năm 2016  của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn; 

Theo đề nghị của Ban chỉ đạo ISO Sở, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1.  Công bố Hệ thống các quy trình quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN ISO 9001 thuộc lĩnh vực hoạt động của Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-19-2014-qd-ttg-quan-ly-chat-luong-tcvn-iso-9001-2008-he-thong-hanh-chinh-nha-nuoc-222596.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-19-2014-qd-ttg-quan-ly-chat-luong-tcvn-iso-9001-2008-he-thong-hanh-chinh-nha-nuoc-222596.aspx
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Sơn phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo quy định tại 

Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính 

phủ đối với các lĩnh vực hoạt động trong Danh mục tài liệu ban hành kèm theo 

Quyết định này. 

Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 

Quyết định số 275/QĐ-SNgV ngày 16/11/2018 của Giám đốc Sở Ngoại vụ về việc 

công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001: 2015 tại Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn. 

Điều 3. Ban Chỉ đạo ISO Sở, Chánh văn phòng, Trưởng các phòng chuyên 

môn, nghiệp vụ, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dịch vụ đối ngoại và công 

chức, viên chức, người lao động liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 
  

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (t/h); 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Sở KH&CN; 

- Chi cục TCĐLCL-Sở KH&CN; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng CM,NV; 

- Trung tâm TTDVĐN; 

- Lưu: VT (NTT).  

     GIÁM ĐỐC 

 

 
 
 

 

    Trịnh Tuyết Mai 
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